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Společnost zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6171.

R A T E s.r.o.
Dlouhá 670
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DIČ: CZ49904507

[T] +420 416 814 469
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Žádost o převod smluvního vztahu
(ukončení stávající a uzavření nové smlouvy)

číslo smlouvy*:

Příjmení:

Příjmení:

Oprávněná osoba:

Oprávněná osoba:

Firma:

Firma:

Obec:

Obec:

Obec:

PSČ:

PSČ:

PSČ:

Jméno:

Jméno:

Ulice:

Ulice:

Ulice:

č. p.:

č. p.:

č. p.:

Datum narození / IČO:

Datum narození / IČO:

DIČ:

DIČ:

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Stávající odběratel:

Nový odběratel**:

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování (je-li jiná než výše uvedená):

fakturační skupina*:

C

Bankovní spojení:

složenkouZpůsob platby:

Podací razítko:

převodem
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Příjmení:

Firma:

Jméno:

Datum narození / IČO: DIČ:

Telefon: E-mail:

Zmocněnec***:

Číslo odběrného místa*:

Termín změny ke dni:

Poznámka:

Datum:

V případě, že na Katastrálním úřadě ještě nedošlo k zápisu o převodu nemovitosti na no-
vého majitele, stávající majitel odběrného místa souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávkách 
komodit s novým odběratelem ke dni termínu změny.

Odběrné místo:

Obec: PSČ:

Ulice: č. p.:

Adresa odběrného místa:

Podpis stávajícího odběratele: Podpis nového odběratele:

* vyplní dodavatel
**  doklady k uzavření nové smlouvy:

• pro firmy nebo živnostníky výpis z OR nebo živnostenský list
• výpis z katastru nemovitostí

*** doklady zmocněnce:
• plná moc případně jiný typ zplnomocnění
• pro firmy nebo živnostníky výpis z OR nebo živnostenský list
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